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Sakarya ili mlllki hıdutıan dihilinde hıırdı vc atk matzcme toplayıcılaıla ilgili uyulacak

esaslal konulu 3o.1o.2o22 tırih ve 202215 *yül Valilik l&ran ektc göndcrilmiş olııp, kaıırın il
g."-.ıirra. ?aaıiya göstcTcn hııı,da vç ank mıiçmc toplıycılığ yapan işycrlcrine tcbliğ ilc basın

ioırvı" auy*rimaiı ve konıııuo gcrğinin tıım ilçc bclediyelerincc yapılması hususunu;

Rica ederim.

Selda D
Vali a.

vali yardımcıgı

Da$tnı:
- Sakarya Büyütş€hiı Bctcdiyc Bşkanlığna
- t6 İçı Bclcdiyc Başkuılığnı
- 16 Üçe Kıymakınlıbna
- İl ve İ|çe SnDiyet M0dilrtoLlaine
- İ Jandaını Komıımlığıa
- İ Bısıı vc HdHa İlişkilcı Müdffiüğrnc

cııoıurıyıt uaı.
F*r2ürı323
55

Yajli
7o

cıd. No: /t4 54ıoo 
^DAPAZARI/

Iı^KARYA Btıe| lçtı : P.M.
TG1.264 24ı 9a

Ebubddİ PolAT
§-242 * 32, D.ioi 55

2



T.c.
§AKARYAvALtLİĞİ

§AKARYA İLİ ıvıüııdııuıurıanı oArıİıNnE HURDA vEATIK MALZEMETopLAyıcıLARLA iıctı,i uyULAcAK Esısı*ı nıin KARAR -
karar Taıihi
Kaıar Sayısı

ı &qJıoDtzz
:2ğ2?J Ş

Aınıç
Madde-I SAKARYA ll sınırlan ile bağlı malıatle, mezra ve ilçeletinde huzur ve güveııliğia

asanŞİür, kıınu cscntiğinin, kamu sağlığnın, trafk güvenliğinin sğanmaı aııacı ilc hıır<lı vc aük
malzeme toPlaYıcılann dlbenli, kayıttı ve betirli bir dllzeııdc çalışmasını sağlsmak aınacıylı gcrekli
düzenlenmelcri yapmayı sağlamaktr.

Kıpıın
Madde,2 Bu kanr §AKARYA ili şnırlan içerisinde bulunan ve Madde l ' de belirtilen yerlede kamu
escnliğinin, sağığının vc asayişin sağlanması amacı ile belirsiz, lıayıtsz ve düzcıısiz şkildc hurda ve
ıtık malzemÇ toplıyıcılannı diğer kanunlardaki cczai mltelyidelcr saklı kalmak üzere, 5326 sayılı
Kabaİıatler Kanııouııun 32. maddcsi uyanıca ldari Pııa Cezası uygulamasını kapsaıııaktadır.

Ilnkuki Dıyınık
Mıdde-3 5442 ııyü İl İdırcıi Kınununun;

II. maddcsinin (c) fikrasında li sınırlan içiıdc huaır vc güveııtiğin, k§i dokunu|mızl,ğnııı,

tasaınıfa müteallik emniyeti& kamu ercııliğinin sağlanınası ve önlcyici kolluk yetkisi valinin ttdeıı ve

görcvledııdcııdir,

Bııılan sağamat için vali gereken karar vc tcdbirleri alır. Bu hrısusta ıhnaı vc ilan olunan kaıar

ve tedbirlğc uymayanlar hakkında 66 ncı madde hükmü uygulaııır,

Mıddc 66 - (Dğşk, ?3nn0/08-ı5T2tll25 mü)
lI genel kıuulu veya idaıe kurullan yahut cn büytlk mlllki amirleıi tarafindan kanunlann veıdiğ

yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ vcya ilan olunan kaıır ve ledbirlerin tıtbik ve icrasına
muhalefeı eden veya mtlşküıt gösterenler veya riııyet etııeyenlcr, rıalıalll mülkl anıir tıraiııdan
Kabalıaıler Kanunımm 32 nci maddcsi hUkmü uyınnca cczılaıdınlu. (Ek cllınic: 27Rt2O|5 - 6618116

md) Aııcalç kamu dllzcniıi ve güvoıliğini veya k§iletin can ve mal e,rıniyetini tehlikcye düş{lıecek

toplıımsal olaylann baş gğstcmcşi hnlin& vdi tarafindan kaınu dllzeııini sağlmak amacıyla alınaıı
ve usulltnc göre ilan olıııan karar ve tcdbirlcıe aykın dıvrananlar, üç aydan biı yıla kadar hapis
cczasıyla cezalandınlır.

5326 §ıyü Kıbıhıtlcr KınununrıD Eııre Aykın Dıvnış bşlılü 32 mıddcıinde;
Yetkili maj<anlır tarafindaıı adli işlenlcr ncdcniyle yı da kamu güvenliğ, kamu dilzcni vcya

genel sağlığn korunması amacıyla, huhıka uygun olrak verilen emre aykın haıeket eden kişiye Uç

yüz yifmi Ttlık Linsı idaıi para cezası verilir. Bu cezaya emri vereo makam tarafindaıı

kaıaı verilir,
Bu madde, ancak ilgili kanımda açıkça hüiüm bulunaır hallerde uygulanabiliı.



hdc huzur vc güvenüğn ıığlınmııı
Maddc-4 5442 sr,yılı İl İdıı€§i Kanunu'nun 2. Maddcsinin (A) b€ndinde" Vıli, il sınııtan

içiıdc btıtunan gencl vc özcl bütiin kolluk kuwet vc teşkilatmm amiridir. Suç işlenmesini önlcmek,

kanun düzen vc güveııini korumak için gcrckcn tcdbirlcrini ılır. Bu maksatla Devletiı Gçocl vc Özel

Kolluk Kuwctloini istüdagı cdcr, bu teşkilat ımir vc mcmurlan Vali Wafindan vcrilen eınirlcri

derhal yeriıc g*imıcktc yukümlüdilr, (c) bendinde "h sıuıtan içindc huzur ve guvenliğin tasamıfı

müıeatlik eınniyain, kanu escnliğınin sgğlanmı ıı ve önleyici kollü yetkisi vali'nin ödev ve

görevlcrindeııdir.

Bunlan sağlamak içiı Vıli gğretdi kııır ve tedbirl€ri alır. Bu hususta almın ve ilan olunan

karar ve tedbirlerç ulmıyantar hıkkındı 66.madde hiiİmü uygulınır.'JlüHimleri yer almışar,

Geıcl Eııılır.
Maddc-5 Bu bağaoda; tıgi Kanunlu ve m€vzuat kapsantnda ilimiz müki idare sınırlan iÇcrisindc;

l_ Huıda vc ank mılzemc toplamı fadiyctt€rindc büluıacak şhısIır İçe BelediYc Zabıa

Müdiktükıerini başvıırarak gEr,ekli izinl€ri ılıcahaı, Zabıta Müdı'irlüklcri tarıfindan izin vcrilcn

şıhısların bilgileri kayt altını alınııak İlçe Emniya Müdiirliiılcri ile hçc Jandamıa komutanlıklan

ile giinccl olarak paylışılacalnr.

2-Şatııslarfrıtiyetlçriniiziıaldıklanilçesınulaniçırisindcyürütecektir.

3_FaEıiyet izni vcrilcıı şah§ları İlçe Belcdiyc Bşkınlıklın tarafindan ücrctsiz olarak yaka

kırtı vc uzaıün gtidniırtüğü artıacıtq tck tip vc r€nktc rcflcktöılü ycleklcı vcrilocck, yclcklain 6n

ve arkı kısmrnda nıırıırı ile ilçcnin ismi bulunacak yine bu bitğlcr hçe Belediyelerincc kay,t alt,nı

alınıcaktır.

ıl_Şabıslar izin aldıktın i§c sınırlın içcrisinde ke,ndilerine verilen yclekleri giı'crck vakı

kartlannı takırak faaliycttc bulııııcaktır.

5_yıka kaıtlan ve yeleklcr ıdını d,uzeıılenen kişilcr dışındı başkılannca kullaoılmıyacdı

kultanantar vc kut1-6,r7g61 hakkındı idıri §lco yapılacaktır,

&Hurdı vc ahk kağrt toptamak anıagı ilc fııliyet izni veriıen şıhıslar 0l Nisan ile 30 Elü
tarihtcri arasmdı 08:0G20:()0 

jkri ırısında, 0t Ekim ilc 3l Mart orih|cri aıasındı isc 08:ü)_18:o0

sa*lcri erasında çalışrcaklaıdır.

7_Huıdı vc ahk ıutzcmc toplamasını izin vcrilçn şaıııslar, malzcmc toplamık amıcıyla çöp

koıtomçrlcri içcrisiıdcn malzcınc almak amacıyla çöplçıi dığtna>ııcak, çwrc kirliliğine scbcp

olıoıyacaltır.

E.Yukırıdsbclirtilcııhususlaraaykınhırtkctcttistcspitcdilcnşahısvcyatüzclkişilcr
hnklondı uygulaom idırı yapnnn kınrlan 24 sıat içrisiıdc zıbıtı MiıdiırliıLleriııc bildirilcccktir,

9.Haı&ındı3(iıç)kczidariişleml4ılankişiveyatrırııtuşıınfaaliyainisonverilccekvcbir
düa izin verilıneyecektir.



cezıi Eükümler
Madde6 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2. Maddesi gcreğince alınan bu karar gereği

geliŞigtlzel, kaYtsız ve beliısiz şekilde hurda ve ank malzeme toplanmasının önline geçmek amacıyla
gerekti tedbirler alınması amaçlanmştır.

Bu itibarlq yasaklama kaıanna uymayanlar hakkırf,a 5326 sayıh Kabüatler Kanununun 32.
Maddesi gereği.Dct idari paıa cçzası ile cezalandınlacaktır, aynca konusu sç teşkil eden koıulaıda
adli işlcm yapılacaktır,

yürllrlülük
Madde-7 Hıırda ve atık malzeme toplaycılar ile ilgili dtizenlemelere ilişkin bu karar oluı

yalımlandığ taıihten itibaren yürilrlüğe girccelıiir.
Yürftme
Madde-8 Bu kaıan SAKARYA Valiliği ytldltür.
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